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Kompetenciák leírása

 A hallgatók képesek a közigazgatási reformok és fejlesztések okai és az 

átfoggó trendek, koncepcionális keretek, detremináns tényezők közötti 

összefüggések feltárására. Megismerik és készségszinten alkalmazzák a 

releváns szakanyagok, koncepciók és jó gyakorlatok lényeges elemeit. 

Képessé válnak a különböző közigazgatási rendszerek változási 

dinamikájának kritikai megközelítésére, értékelésére, önálló következtetések 

levonására, jövőképek és forgatókönyvek kialakítására.

1) A közigazgatási reformok és fejlesztések elméleti és gyakorlati 

feltételrendszere, kiváltó okai, kezdeményezői 

2) A közigazgatási reformok nemzeti szintű és globális környezete, modelljei, 

tervezésének és lebonyolításának szakaszai, dilemmái

3)A közigazgatás fejlesztési trendjeit befolyásoló koncepciók:  új 

közmenedzsment, új-weberizmus,  többszintű kormányás, kapcsolt 

kormányzás

4) A releváns nemzetközi szervezetek és tudásközöségek szerepe és hatása a 

közigazgtás fejlesztés irányaira (Világbank, OECD, EU, COCOPS, UNPAN)

5) Az Európi Unió hatása a nemzeti közigazgatási rendszerek fejlődésére 

(Európai Közigazgatási Térség, Sigma Papers, European Public 

Administration Network)

A tantárgy szakmai tartalma

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék a közigazgatási reformok és 

fejlesztési irányok legfontosabb elmleti-koncepcionáis kereteit, trendjeit, a 

megvalósítás külső és belső feltételrendszerét, determináló tényezőit. Ennek 

érdekében fontos szerepet tölt be releváns nemzetközi szervezetek, 

tudásközösségek, kormányzati és nem kormányzati szereplők által kiadott 

szakanyagok, viták megismerése és kritikai elemzése. Mindezek alapján kerül 

sor a közigazgatási reformok és fejlesztések országspecifikus jellemzőinek 

empirikus alapú feltárására és értékelésére, valamint a közigazatás fejlesztés 

jövőjét meghatározó külső tényezők, és a  lehetséges perspektívák 

felrajzolására és megvitatására.
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6) A többszintű kormányzás és az európaizáció hatása az az uniós tagállamok 

közigazgatására

7) A többszintű kormányzás horizontálisaspektusa: közigazgatási rendszerek 

transznacinális koordinációja (funkcionális térségek, határon átnyúló és makro-

regionális együttműködések)

8) Közigazagatási reformok tapasztalatai Nyugat-Európában

9) Közigazgatási reformok tapasztalatai Közép-Kelet Európában

10) A kapcsolt kormányzás koncepciójához illeszkedő reformok a balti 

államokban (Észtország, Finnország)

11) A kapcsolt kormányzás (whole-of-government) koncepcióhoz illeszkedő 

reformok Spanyolországbenés Magyarországon

12) Az európai közigazagtásfejlesztés fő trendjei: demográfiai változások, 

elektronizálás

13) Az európai közigazgatás-fejlesztés fő trendjei: klímaváltozás, bizalom-

építés

14) A 2008-ben kezdődött pénzügy-gazdasági válság hatása az állam 

felfogásra és a közigazgatásra. A válságkezelő kapacitások kiépítése és 

működtetése

15) A globalizáció hatása a közigazgatásra. A jogi és a közigazgatási 

megoldások „átültetésének” elvi és gyakorlati dilemmái.

Az aláírás megadásának feltételei az előadások és szemináriumok rendszeres látogatása
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vizsgakövetelmények
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